Haal de praktijk in huis voor te laat is!
Interactieve trainingen in de Civiele Techniek

Training (3 dagen)

Samenwerken voor de Openbare Ruimte
Bij deze training zijn projectmatig werken en
afdelingsbreed samenwerken sleutelwoorden. De
Openbare Ruimte maak je immers samen, denk
hierbij aan nieuwbouw, reconstructie, revitalisering,
beheer en onderhoud. De training is dan ook
technisch én organisatorisch opgezet. Hoe bereik je
samen het beste resultaat? Hoewel de training zeer
geschikt is om incompany te verzorgen voor een hele
afdeling, is individuele deelname ook mogelijk.

B EHE E R S E N
PROJ E CT MA T I G
T E A MB UI LDING
B URG E R
T E CH N I E K

Doelgroep

Alle (aankomende) medewerkers die de inrichting, beheer en onderhoud van de
Openbare Ruimte verzorgen. Denk hierbij aan beleidsmedewerkers, projectleiders,
projectmedewerkers, toezichthouders en directievoerders.

Doel

Aan het eind van de training heeft u inzicht in projectmatig werken, de interne en
externe processen bij het verwezenlijken van een project (van initiatief tot
onderhoud) en vooral in de functies en processen van de andere projectleden.
Kortom, na deze training heeft u inzichten en tools om met het hele team een project
in de Openbare Ruimte tot een goed einde te brengen.

Locatie

Indien de training incompany wordt verzorgd kan uw kantoor een geschikte locatie
zijn. Een andere trainingslocatie binnen of nabij uw organisatie is ook mogelijk.
De ‘open’ studiedagen vinden plaats in de regio’s noord, midden en zuid. De locaties
of regio’s vindt u in de agenda op onze website. Deze zijn met het openbaar vervoer
goed bereikbaar. Heeft u interesse voor een andere locatie of de training incompany?
Stuur ons dan een e-mail: info@practicumcivile.nl

Data

Hiervoor kunt u de agenda op onze website raadplegen. Staat er geen geschikte
datum of locatie voor u bij? Stuur ons dan een e-mail.

Deelnemers

8 – 12 deelnemers (of meer bij grotere afdelingen)

Kosten

Training (3 dagen)
Verblijfskosten
Studiemateriaal

per deelnemer

€ 975,00
€ 50,00/dag
€ 75,00

excl. 19% BTW
excl. 6% BTW
excl. 6% BTW

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor een incompany-training.

Inschrijving

U kunt zich voor deze training inschrijven via het inschrijfformulier op onze website.

Programma

De trainingsdagen duren van 09.30 – 16.30 uur. Aan bod komt:
Dag 1
hoe start een project in de organisatie? De werkvoorbereiding, projectmatig werken,
rollen van betrokkenen, overdracht.
Dag 2
Aanbesteding en gunning, landelijke en lokale regelgeving, uitvoering, beheer en
onderhoud.
Dag 3
Terugkomdag, deze is nader in te vullen. In het algemeen behandelen wij deze dag
vragen en praktijksituaties. Als u dat wenst, kunnen wij ook een project binnen uw
eigen gemeente bekijken en aan de hand daarvan de stof praktisch uitwerken.
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